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ΘΕΜΑ: Συμμετοχή στον αγιασμό των σχολείων και χαιρετισμός της Δημάρχου Σκύδρας 

Κατερίνας Ιγνατιάδου. 

 

Το πρώτο κουδούνισμα αντήχησε και στις σχολικές μονάδες του Δήμου Σκύδρας, το 

πρωινό της Δευτέρας 11 Σεπτεμβρίου, σημαίνοντας και σηματοδοτώντας την έναρξη της 

νέας σχολικής χρονιάς 2017 – 18. 

Με τη δέουσα ευλάβεια κι ευσέβεια τελέστηκε αγιασμός σ΄όλα τα σχολεία από τους ιερείς 

των αντίστοιχων ενοριών μας με τη συμμετοχή μαθητριών, μαθητών, εκπαιδευτικών, 

γονέων – κηδεμόνων κι αιρετών: Δημάρχου, Αντιδημάρχων, Προέδρων Σχολικών 

Επιτροπών, Προέδρων Δημοτικών Νομικών Προσώπων, Δημοτικών Συμβούλων, 

Προέδρων και Συμβούλων Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Σκύδρας. 

Η Δήμαρχος Σκύδρας Κατερίνα Ιγνατιάδου συμμετείχε με συνεργάτες της στον αγιασμό, 

κατά σειρά, του Λυκείου Σκύδρας, του Γυμνασίου Σκύδρας, του 2ου Δημοτικού Σχολείου 

Σκύδρας, του Δημοτικού Σχολείου Καλής και του Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου -  

Λυκείου Σκύδρας (Άνυδρο). 

Η Δήμαρχος στο χαιρετισμό της ευχαρίστησε τους Σεβαστούς Πατέρες για την ευλογία 

της Εκκλησίας μας κι ευχήθηκε υγεία, φώτιση, δύναμη, αντοχή, επιμονή και συνέχιση της 

αγαστής συνεργασίας με την εκπαιδευτική κοινότητα ώστε και η νέα σχολική χρονιά να 

ολοκληρωθεί ομαλά. 

Συνέστησε και φέτος  στα παιδιά να θέτουν στόχους, να κάνουν όνειρα, να προσπαθούν 

και ν΄αγωνίζονται για να τα πετύχουν. 

Υπογράμμισε ότι η Δημοτική Αρχή και γενικά  ο Δήμος Σκύδρας αισθάνεται πάντοτε 

υπερήφανος για όλα τα παιδιά του, χαίρεται για τις προόδους και τις επιτυχίες τους. 

Τόνισε, για μια ακόμη φορά, το σεβασμό και την εκτίμηση που θα πρέπει να τρέφουν και 

να δείχνουν προς τους εκπαιδευτικούς, γονείς – κηδεμόνες  και να προσέχουν, όσο 

μπορούν, το σχολικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο, όχι μόνον περνούν πολλές ώρες, 

αλλά το κυριότερο ότι δηλαδή διδάσκονται τη γνώση  και γίνονται κοινωνοί των μεγάλων 

ανθρώπινων αξιών. 



Ευχαρίστησε τη μαθητιώσα νεολαία, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους 

κηδεμόνες, τους αιρετούς, τα στελέχη του Δήμου Σκύδρας, τις Διευθύνσεις της 

Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας, την Αντιπεριφέρεια Πέλλας 

και καθέναν από οποιαδήποτε θέση που μέσα από την κατανόηση και τη συνεργασία 

κατάφεραν από κοινού ν΄αντιμετωπίσουν δραστικά τα όποια προβλήματα 

παρουσιάστηκαν  κατά την προηγούμενη χρονιά. 

Και διαβεβαίωσε πως με το ίδιο πνεύμα συνεργασίας κι αποτελεσματικότητας, 

εξαντλώντας κάθε θεμιτή δυνατότητα, θα δοθεί ο αγώνας, παρά τη συνεχιζόμενη 

υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση των Δήμων, ώστε να επιλυθούν όσα τυχόν 

προβλήματα ανακύψουν στην πορεία.   

Επιπλέον, η Δήμαρχος Σκύδρας ευχαρίστησε τους εκπαιδευτικούς που διαθέτουν τον 

πολύτιμο χρόνο τους για τη διοργάνωση και τη στήριξη του κοινωνικού φροντιστηρίου. 

Στο χαιρετισμό της δε στο Ειδικό Σχολείο αναφέρθηκε στη μεγάλη και συντονισμένη 

επιτυχία του Δήμου Σκύδρας για την ίδρυση και τη λειτουργία, από πέρσι, του Ειδικού 

Επαγγελματικού Γυμνασίου που από φέτος, με τη μεγάλη προσφορά αγάπης κι 

αφοσίωσης του Διευθυντή, των συναδέλφων του και των γονιών θα λειτουργήσει κι ως 

Λύκειο. 

Τέλος, δήλωσε χαρακτηριστικά, ότι η Δημοτική Αρχή  Σκύδρας βρίσκεται δίπλα  στην 

εκπαιδευτική κοινότητα. Έχει καρδιά, έχει αυτιά και μάτια ανοιχτά και πάντοτε ορθάνοιχτες 

τις πόρτες του Δημαρχείου και της συνεργασίας για όλες κι όλους τους συμπολίτες μας, 

σε προσωπικό και σε συλλογικό επίπεδο. 

(Συνημμένες φωτογραφίες για δημοσιογραφική χρήση). 

                                                                                                      ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ 


